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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้ มุ่งศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการกาหนดเนื้ อหาของแบบเรี ยนในการศึกษาในระบบของไทย
และศึกษาความพยายามของรัฐในการกล่อมเกลาทางการเมืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและพลเมือง
ผ่านเนื้ อ หาในแบบเรี ยนแต่ ล ะยุค สมัย เพื่ อแสดงให้เห็ น ถึ งความส าคัญ ของแบบเรี ย นในฐานะเป็ นกลไกหนึ่ งใน
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ โดยศึกษาเนื้อหาของหนังสื อเรี ยนรายวิชาบังคับในวิชาภาษาไทยและสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2551 และนามาวิเคราะห์ดว้ ยแนวคิดการครองอานาจนาของกรัมชี่ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นักวิชาการศึกษาในระบบราชการเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อการกาหนดเนื้ อหาของหลักสูตรและแบบเรี ยนของ
ไทยในแต่ละยุคสมัย และรัฐมีความพยายามในการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านเนื้ อหาในแบบเรี ยน โดยเนื้อหาดังกล่าว
มี ล ักษณะอธิ บ ายความสัม พัน ธ์เชิ งอานาจระหว่างรั ฐและพลเมื อ งในรู ป แบบที่ ส อดคล้องกับ ระบอบการเมื อ งการ
ปกครองในแต่ละยุคสมัย ขณะเดียวกันยังมีลกั ษณะตอบสนองแนวคิดของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาในการ
นาเสนอแนวคิดในลักษณะอนุรักษ์นิยม เน้นบทบาทหน้าที่ของรัฐในการจัดการสังคมและการเมือง แบบเรี ยนจึงถือเป็ น
เครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate influencing factors on the content written in textbooks used in
high schools. This study also focuses on power relations sent from Thailand’ s governments to their citizens in
textbooks. To do this, the researcher examined textbooks used in Thai and Social Studies classes in 1960-2008.
Gramsci’s notion of Hegemony was borrowed to analyze data. The gathered data revealed that educators who wrote
textbooks and curriculum developers influenced the content selection of those textbooks. Moreover, the content in
those textbooks clarified the power relations between governments and citizens according to each government’ s
political regime. Textbooks, therefore, were one of the governments’ tools which shape people’s attitudes towards
political socialization.
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บทนา
การสร้างความเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดขึ้นแก่ สังคมในระยะยาวนั้นไม่สามารถกระทาผ่านการเปลี่ ยนแปลงตัว
บุคคลผูม้ ีอานาจเท่านั้น แต่ตอ้ งมีกระบวนการกล่อมเกลาทัศนคติ นิ สัยใจคอของผูท้ ี่ อยูใ่ ต้ปกครองให้มีความเห็นหรื อ
ลักษณะนิสยั ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย การศึกษาจึงเป็ นกลไกสาคัญในการสร้างรากฐานความมัน่ คง
ให้แก่รัฐ รัฐไทยได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึ กษา โดยกาหนดให้ทุกโรงเรี ยนทัว่ ประเทศใช้หลักสู ตรการ
เรี ยนการสอนเดียวกันทั้งหมด และหนังสื อเรี ยนถือเป็ นสื่ อหลักในการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน แม้ปัจจุบนั รัฐจะ
เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการผลิตหนังสื อเรี ยนเพื่อใช้ในโรงเรี ยน แต่เนื้ อหาในแบบเรี ยนดังกล่าวยังต้อง
ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุ ญาตจากหน่ วยงานกลางของรัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิ การ การศึ กษาวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแบบเรี ยนในการศึกษาในระบบของไทย ระดับมัธยมศึกษา
ซึ่ งนักเรี ยนอยู่ในช่วงวัยที่ เริ่ มเรี ยนรู ้และมี ส่วนร่ วมทางการเมืองได้ (E. Dawson et al., 1977) อี กทั้งเนื้ อหาแบบเรี ยน
ในช่ ว งนี้ มี ค วามเข้ม ข้น และชัด เจนในเรื่ อ งการเมื อ งมากกว่าระดับ ประถมศึ ก ษา มุ่ งศึ ก ษาความรู ้ ที่ ถ่ ายทอดผ่า น
กระบวนการคัดเลือกความรู ้แบบเป็ นทางการตลอดระยะเวลาที่เยาวชนอยูใ่ นสถาบันการศึกษาในระบบนั้นเป็ นความรู ้
ของคนกลุ่มใด มีลกั ษณะแสดงความสัมพันธ์เชิงอานาจแบบใด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้เตรี ยมความ
พร้อมในการพัฒนาประชาธิ ปไตยอันเกิ ดจากการปลูกฝังทัศนคติค่านิ ยมทางการเมืองให้แก่เยาวชนผูเ้ ป็ นรากฐานการ
พัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลกาหนดเนื้อหาของแบบเรี ยนในแต่ละยุคสมัย
2. เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ความพยายามกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งของรั ฐ ผ่ า นเนื้ อ หาในแบบเรี ย นเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างรัฐและประชาชน และแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของแบบเรี ยนในฐานะกลไกชนิ ด
หนึ่งในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ
วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพและนาเสนอในรู ปแบบการพรรณนา จากการตีความข้อมูลเอกสาร
(Documentary Research) และน ามาวิเคราะห์ ด้วยแนวคิ ดการครองอ านาจน า (Hegemony) ของกรั มชี่ (Gramsci) (Hoare,
Smith, 1992)โดยอาศัยการทาสงครามยึดพื้นที่ทางความคิด (War of Position) ด้วยกลไกการครองอานาจนา (Hegemony) เพื่อ
สร้างความยินยอม (Consent) โดยที่ ประชาชนไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับกดขี่ และได้รับการสนับสนุ นจากกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) และเป็ นพื้นที่
ของความสัมพันธ์ในเชิ งอุดมการณ์ และความคิ ดความเชื่ อ รวมไปถึ งการท าหน้าที่ ของคณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ มีหน้าที่
รับผิดชอบการผลิตหรื อให้ความเห็นชอบอนุมตั ิเนื้อหาในแบบเรี ยนที่อนุญาตให้ใช้ในโรงเรี ยนครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งทา
หน้าที่ เป็ นปั ญญาชน (Intellectual) ผูถ้ ่ายทอดแนวความคิดจากนโยบายของรัฐลงไปในแบบเรี ยน เพื่อนาเสนอเป็ นบทเรี ยน
เข้าสู่กระบวนการกล่อมเกลาทางความคิดให้แก่นกั เรี ยนต่อไป
โดยเลือกศึกษาหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาหมวดวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ ในรายวิชา
บังคับ ระดับมัธยมศึกษา 1-6 ที่จดั ทาโดยกระทรวงศึกษาธิการและหนังสื อเรี ยนบางเล่มที่จดั ทาโดยสานักพิมพ์เอกชนที่ผา่ น
การตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการและได้รับใบอนุญาตให้ใช้เป็ นหนังสื อเรี ยนในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิ การ
ตั้งแต่ หลักสู ตรปี พ.ศ. 2503- 2551 ซึ่ งศึ กษาเปรี ยบเที ยบความเหมื อนและความแตกต่ างของเนื้ อหาที่ มี การปรั บปรุ ง
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เปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างรัฐและประชาชน อันประกอบด้วย อานาจในการปกครองของรัฐใน
ระบบราชการ (ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น) บทบาทของกองทัพและทหารที่มีต่อประชาชน บทบาทของสถาบันที่
มิใช่ระบบราชการและวิธีการอันชอบธรรมในการเข้าสู่ อานาจ หน้าที่ ที่ประชาชนพึงมีต่อรัฐ และกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งในสังคม อีกทั้ง ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านการศึกษาและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสื อเรี ยน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ
ช่วงที่ หนึ่ ง: ศึกษาแบบเรี ยนในยุคเผด็จการทหาร ระหว่างปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้แก่
แบบเรี ยนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 2503
ช่วงที่ สอง: ศึ กษาแบบเรี ยนยุคหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง ช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ได้แก่
แบบเรี ยนในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 หลักสู ตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หมวด
วิชาสังคมศึ กษา พ.ศ. 2520 หลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนต้น พ.ศ. 2521 หลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 หลักสู ตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2533)
ช่วงที่สาม: ศึกษาแบบเรี ยนในยุคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2551 ได้แก่ หนังสื อเรี ยน
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐไม่ได้อยูใ่ นขอบข่ายของการศึกษาวิจยั นี้
ผลการวิจยั
1. ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดเนื้ อหาของแบบเรี ยน เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาไทยในแต่ละยุคสมัย ออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้คือ
ช่ วงทีห่ นึ่ง: ยุคเผด็จการระหว่างปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
หลังการปฏิ วตั ิ 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ยกเลิกรัฐธรรมนู ญปี พ.ศ. 2475 แก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2495 โดยใช้
ธรรมนู ญการปกครอง พ.ศ. 2502 แทน ยกเลิกพรรคการเมือง และรัฐสภา โดยมีสภาร่ างรัฐธรรมนู ญทาหน้าที่ เป็ นสภานิ ติ
บัญญัติ (สภาเดียว) (วัชริ นทร์ , 2544) ด้านการศึกษาได้จดั ตั้งสภาการศึกษาแห่ งชาติและประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2503 ตามด้วยการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษามาใช้หลักสูตร พ.ศ. 2503 เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและ
ดาเนิ นการตามคาแนะนาจากองค์การ UNESCO ที่ ไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่ วมการประชุ มส่ วนภู มิภาค (เจริ ญ, ม.ป.ป.) มี
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การคือ ม.ล. ปิ่ น มาลากุล อดี ตปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ ดารงตาแหน่ งนานที่ สุด (พ.ศ.
2500-2512) ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรก็ดาเนิ นการสานต่อนโยบายที่ จอมพลสฤษดิ์ได้ดาเนิ นการไว้เป็ น
ส่ วนใหญ่ แม้จะประกาศใช้รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2511 ที่ ใช้เวลาร่ างนานกว่าสิ บปี จัดให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 เปลี่ยน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาฯ เป็ นนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ ส.ส.พรรคสหภูมิ และมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การทา
รัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิ ตติขจร รัฐสภาและพรรคการเมืองถูกยุบ จัดตั้งสภาปฏิ วตั ิ ยกเลิกรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.
2511 (พรรณี , ประกายทอง, 2526) มีนายอภัย จันทวิมล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษา
(จรู ญ, 2531) จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรี ยกร้องประชาธิ ปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 จากการ
“แช่ เย็นทางการเมื อง” (ลิ ขิ ต, 2550) หลักสู ตรการศึ กษาก็ ไม่ ได้มี การเปลี่ ยนแปลงไปแต่ อย่างใด ซึ่ งสามารถสรุ ป การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและผลกระทบทางการศึกษาในช่วงการศึกษาช่วงที่ 1 ได้ดงั ภาพที่ 1
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การเมือง

รัฐประหาร/
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์
ธรรมนูญ
การ
ปกครอง
2502
พ.ศ.

การศึกษา

รัฐบาล
จอมพล
ถนอม

2501

2502
ตั้งสภา
การศึกษา
แห่ งชาติ

เลือกตั้ง/
รัฐบาล
จอมพล
ถนอม

จอมพล
ถนอมทา
รัฐประหาร

2512

2514

รธน.
2511
2503

2506

2511

เหตุการณ์
14 ตุลา
ธรรมนูญ
การ
ปกครอง
2515
2515

2516

แผนการศึกษา/
หลักสูตร 2503

ภาพที่ 1 สภาพการเมืองและผลกระทบต่อการศึกษาไทย ช่วงที่ 1: ยุคเผด็จการ พ.ศ. 2503- 14 ตุลาคม 2516
ช่ วงทีส่ อง: หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540
ด้วยการเมืองที่ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพมากขึ้น ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะปฏิ รูปการศึกษา
อย่างเป็ นรู ปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2517-2518 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนเพื่อการปฏิ รูป
การศึกษาตามความคิดริ เริ่ มของนักการศึกษา คือ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิ ชย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.ดร.
สิ ปปนนท์ เกตุทตั (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2549) โดยมี ศ.ดร.สิ ปปนนท์ เกตุทตั เป็ นประธาน ทาหน้าที่ เสนอ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิ ปไตย (จรู ญ, 2531) แต่เนื่ องจาก
ความไม่มนั่ คงทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยูบ่ ่อยครั้ง ทาให้นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาขาดความต่อเนื่ อง
และมีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาหลายครั้ง คือ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 เนื่ องจากกรมวิชาการ
เปลี่ ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางสังคมและการเมื องและมี การเรี ยกร้องให้ปรับปรุ งหลักสู ตรวิชาวรรณคดี (หอ
จดหมายเหตุ แห่ งชาติ , ศธ.15.14 เรื่ อง ข่ าวประจ าวันจากหนังสื อพิ มพ์ (12 กรกฎาคม 2517-1 พฤษภาคม 2519)) หลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เกิ ดการปฏิ วตั ิและตั้งรัฐบาลใหม่ รัฐบาลธานิ นทร์ กรัยวิเชี ยร ต้องเผชิ ญปั ญหาภัยคอมมิวนิ สต์
อย่างมาก รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาฯ จึงสนองนโยบายรัฐบาลโดยดาเนินนโยบายปลูกฝังค่านิยมชาตินิยมให้แก่พลเมืองโดย
เร่ งด่วน และปรับให้ใช้หลักสู ตรประโยคมัธยมศึ กษาตอนต้นและประโยคมัธยมศึ กษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึ กษา
พ.ศ. 2520 ต่อมาหลังประกาศใช้แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2520 กรมวิชาการได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่เป็ น
หลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดยแนวคิ ดหลักสาคัญมาจาก
แผนการปฏิ รูปการศึ กษาจากคณะกรรมการวางแผนเพื่อการปฏิ รูปการศึ กษา โดยกลุ่มนักวิชาการศึ กษาที่ ต้ งั ขึ้นในปี พ.ศ.
2517 ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มแนวทางการศึกษาตลอดชีวติ ต่อมา พ.ศ. 2530 กรมวิชาการได้จดั สัมมนารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้หลักสู ตรที่ ใช้อยูแ่ ละระดมความคิดนักการศึ กษาเพื่อร่ างหลักสู ตรใหม่ (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ ,
2534) เป็ นหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) และหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
(ปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) เพื่อจัดการศึ กษาให้สนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2534ก; 2534ข) ต่อมาได้
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ประกาศใช้แผนการศึ กษาฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่ งร่ างในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติ ชาย ชุณหะวัณ เพื่อสร้ างการพัฒนาที่
สมดุลทางด้านวัตถุนิยมและจิตใจประชาชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2535) หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
2535 เป็ นต้นมา ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรการศึ กษาอีกจนกระทัง่ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ในช่วงนี้ มี
การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ทั้งหมด 17 ครั้ง เฉลี่ยบริ หารงานคนละ 1 ปี เศษ โดยสามารถสรุ ปการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการศึกษาได้ดงั ภาพด้านล่างนี้

การเมือง

รัฐบาล

สัญญา

รัฐบาล
เสนีย/์
6 ต.ค. /
รัฐประหาร/
รัฐบาลธานินทร์ /
รธน. 2519

เลือกตั้ง/
รัฐบาลเสนีย/์
รัฐบาลคึกฤทธิ์
รธน.

2517

การศึกษา

พ.ศ. 2516

2517

2518

ตั้งคกก.วางหลักสูตร
พื้นฐานปฏิรูป 2518
การศึกษา

2519

รัฐประหาร/
รัฐบาล
เกรี ยงศักดิ์

เลือกตั้ง/
พลเอก รัฐบาล
เปรม ชาติชาย
รัฐบาล

รัฐประหาร
/รัฐบาล

อานันท์

รัฐบาล
ชวลิต

รัฐบาลอานันท์/
รัฐบาลชวน (1)

รธน.

2521

25202521

รัฐบาล
บรรหาร
พฤษภาทมิฬ/

2523

หลักสูตรหลักสูตร
2520 ม.ต้น 2521/
หลักสูตร
ม.ปลาย 2524

2531

2533
หลักสูตร
2533

2534

2535

2538

รธน.

2540

2539

2540

แผนการศึกษา
2535

ภาพที่ 2 สภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงที่ 2: หลัง 14 ตุลาคม 2516 – ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540
ช่วงที่สาม: หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 ได้มีการร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งมี ศ.ดร.
สิ ปปนนท์ เกตุทตั เป็ นประธานคณะกรรมการอานวยการร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและเป็ นผูผ้ ลักดันให้เกิ ด
พรบ.ดังกล่าว จากความร่ วมมื อจากหลายฝ่ าย ทั้งฝ่ ายการเมือง ราชการ และบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา รวมถึงภาค
ประชาชน สถาบันต่าง ๆ มีการทาประชาพิจารณ์และนาข้อคิดจากผูท้ ี่ เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทาหลักสู ตร ซึ่ งถือเป็ น
เจตนารมณ์และความพยายามที่จะทาการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งสาคัญ นามาซึ่งการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา คือ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อให้หลักสู ตรสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีโครงสร้างยืดหยุน่ เน้นความเป็ นไทยคู่สากล (กรม
วิชาการ, 2545) ต่อมาปี 2548 กระทรวงศึ กษาธิ การได้จดั สัมมนาประเมิ นหลักสู ตร 2544 และพบว่ามี ความไม่ชัดเจนใน
หลักสู ตรทาให้เกิ ดปั ญหาในการนาไปปฏิ บัติ ประกอบกับมี รัฐธรรมนู ญใหม่ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545) เนื่ องจากเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการ
ยกเลิ กรั ฐธรรมนู ญ 2540 การศึ กษาจึ งต้องดาเนิ นการเปลี่ ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่ อจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดงั กล่าว (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) โดยหลักสู ตรนี้ ยงั คงใช้อยู่
จนถึ งปั จจุ บัน ในการศึ กษาช่ วงที่ สามนี้ มี การเปลี่ ยนแปลงรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การทั้งหมด 13 ครั้ ง เฉลี่ ย
บริ หารงานคนละไม่ถึง 1 ปี ทั้งนี้ สามารถสรุ ปสภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงนี้ได้ดงั ภาพที่ 3
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เลือกตั้ง/
รัฐบาลทักษิณ (1)

รัฐบาลชวน (2)

เลือกตั้ง/
รัฐบาลทักษิณ (2)

การเมือง

รัฐประหาร/
รัฐบาลสุรยุทธ์
พ.ศ.

การศึกษา

เลือกตั้ง/
รัฐบาลสมัคร/
รัฐบาลสมชาย

2540

2542

พรบ.การศึกษา
แห่ งชาติ 2542

2544
หลักสูตร
2544

2545

2548

แผนการศึกษา 2545-2549/
พรบ.การศึกษา 2542
(แก้ไขเพิม่ เติม 2545)

2549

รธน.
2550
2550

2551
หลักสูตร 2551

ภาพที่ 3. สภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงที่ 3: หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 – พ.ศ. 2551
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในระบบของไทยนั้นขึ้นอยูก่ บั การดาเนิ นการของกลุ่มนักวิชาการศึกษา โดยการ
เปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรแต่ละครั้ งจะส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาในแบบเรี ยนด้วย ในด้านกระบวนการจัดท า
หลักสู ตรนั้นจะดาเนิ นการตามทฤษฎีร่างหลักสู ตร โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผลการ
ใช้หลักสูตรที่ผ่านมา แนวโน้มการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นกระบวนการพัฒนาที่ใช้ระยะเวลานานโดยเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในด้านการจัดทาหนังสื อเรี ยนนั้น ปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้สานักพิมพ์เอกชนเป็ นผูจ้ ดั ทา
หนั ง สื อได้ เสรี ขึ้ น แต่ ต ้ อ งผ่ า นการตรวจอนุ ญาตจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก่ อ นน าไปใช้ ใ นสถานศึ ก ษา หาก
กระทรวงศึ กษาธิ การจะด าเนิ นการจัดท าหนังสื อเรี ยนเองก็ จะแต่ งตั้งคณะกรรมการขึ้ นมาอันประกอบด้วยผูม้ ี ความรู ้
ความสามารถในศาสตร์ น้ นั ๆ และมอบหมายผูท้ รงคุณวุฒิและนักวิชาการเป็ นผูเ้ ขียน กระบวนการจัดทาหนังสื อเรี ยนไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดี ต กล่าวคือ มีการตั้งคณะกรรมการและเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมดาเนิ นการ
แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หลักสู ตร นโยบาย ส่ วนใหญ่การเมืองไม่ได้เข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าว
โดยชัดเจน (อรอร, สัมภาษณ์ ) นักวิชาการศึ กษายังคงมี อิสระในการทางานในเชิ งหลักวิชาการ เนื้ อหาของหนังสื อเรี ยน
จะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้ อหาของหลักสู ตรที่ใช้อยู่ (ชยพร, สัมภาษณ์) ผูแ้ ต่งหนังสื อเรี ยนจะแต่งเนื้ อหาตามสาระการ
เรี ยนรู ้ที่หลักสู ตรกาหนดไว้ แต่ผแู ้ ต่งยังมีอิสระในการกาหนดรายละเอียดของเนื้ อหา ตาม คากล่าวของสุ คนธ์ สิ นธพานนท์
(สัมภาษณ์ ) ผูแ้ ต่งหนังสื อเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษาว่า “เนื้ อหาของหนังสื อเรี ยนมาจากสาระการเรี ยนรู ้ ที่ กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรซึ่ งกาหนดขอบข่ายว่าผูแ้ ต่งหนังสื อจะไม่เขี ยนเกิ นกว่านี้ แต่ผูแ้ ต่งยังมี อิสระในการแต่งหนังสื อเรี ยนอย่างมาก
เพราะแต่ละท่ านล้วนเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ และมี ความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ และต้องคิ ดเองว่า เด็กควรรู ้อะไร รู ้แค่ไหน ตามความ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก รวมทั้งจะสอดแทรกคุณธรรมและเรื่ องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ เข้าไปในเนื้ อหาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร” และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การส่ งเสริ มการผลิต
และพัฒนาคุณภาพสื่ อการเรี ยนรู ้ของเอกชนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ระบุไว้วา่ เนื้ อหา
แบบเรี ยนจะต้อง “ไม่ขดั ต่อความมัน่ คงของชาติและศีลธรรมอันดี งาม” นอกจากนี้ หากพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรและจัดทาหลักสู ตรรายวิ ชาในแต่ละหลักสู ตรแล้ว จะพบว่า ได้มีการเชิ ญคณะกรรมการที่ ร่วมร่ างและพัฒนา
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หลักสู ตรในหลักสู ตรก่อนหน้าเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรใหม่เสมอ เพื่อให้หลักสู ตรเกิ ดความต่อเนื่ อง
(สุ คนธ์, สัมภาษณ์) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า การดาเนิ นการสานต่อเจตนารมณ์ของนักวิชาการที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาไทยนั้น
ยังคงมีสืบต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรื อรัฐบาลในแต่ละสมัย
2. เนื้ อหาสาระส าคัญ ของแบบเรี ยนในแต่ ละช่ วงสามารถอธิ บายให้ เห็ นถึ งความพยายามกล่ อมเกลาทาง
การเมืองของรัฐผ่านเนื้ อหาในแบบเรี ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและประชาชน ซึ่ งมีลกั ษณะสอดคล้อง
กับการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัยได้ดงั นี้
ประเด็นทีศ่ ึกษา

1. อานาจในการ
ปกครองของรัฐใน
ระบบราชการ
(ส่วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค และส่ วน
ท้องถิ่น)

เนื้อหาแบบเรียนยุคเผด็จการ
2503- 14 ตุลาคม 2516

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 14
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2540
- การบริ หารราชการแผ่นดินมี 2 - หลักในการบริ หารราชการมี 2
ประเภท คือ รวมอานาจ และ
หลัก คือ หลักการกระจายอานาจ
กระจายอานาจ
และหลักการรวมศูนย์อานาจ มี
- ประเทศไทยใช้หลักการบริ หาร ข้อดีและข้อเสี ยพอ ๆ กัน
แบบผสม แบ่งการปกครองเป็ น 3 - ประกอบไปด้วยการปกครอง
ส่วนคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่ วน
และส่ วนท้องถิ่น รัฐบาล
ท้องถิ่นซึ่งมีอานาจปกครอง
ส่วนกลางคอยช่วยเหลือท้องถิ่น ตนเองมากขึ้น การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ช่วยส่งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
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เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ 2540
ถึง หลักสู ตร 2551
- หลักการบริ หารราชการ
แผ่นดินมี 3 รู ปแบบ คือ
หลักการรวมอานาจ กระจาย
อานาจ และแบ่งอานาจ มีท้ งั ข้อดี
และข้อเสี ย ต้องนามาปรับใช้
- หลักการรวมอานาจและแบ่ง
อานาจ เป็ นหลักที่ขดั กับ
หลักการปกครองตนเอง ส่ วน
หลักกระจายอานาจที่ใช้ในการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นไทยยังไม่
ตรงกับหลักการอย่างแท้จริ ง
- การจัดระเบียบการบริ หารการ
ปกครองของไทย ได้แก่ การ
บริ หารราชการส่ วนกลางเป็ นไป
ตามหลักการรวมอานาจ การ
บริ หารราชการส่ วนภูมิภาค
เป็ นไปตามหลักการแบ่งอานาจ
และการบริ หารราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็ นไปตามหลักกระจาย
อานาจ

HMO28-8
ประเด็นทีศ่ ึกษา

เนื้อหาแบบเรียนยุคเผด็จการ
2503- 14 ตุลาคม 2516

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 14
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2540
2. บทบาทของ
- ทหารช่วยรักษาความมัน่ คง
- แยกทหารออกจากอานาจทาง
กองทัพและทหารที่ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้ง การเมือง หากทหารทา
มีต่อประชาชน
ในและนอกประเทศ
รัฐประหารก็จะเป็ นการใช้อานาจ
- จึงจาเป็ นต้องเสริ มกาลังให้แก่ เผด็จการเพียงชัว่ คราว
กองทัพ และเข้าร่ วมกับกลุ่ม
- ทหารมีบทบาทด้านการดาเนิน
องค์กรภาคีต่าง ๆ ในระดับ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงาน
นานาชาติ
ทางด้านพลเรื อนมากขึ้น
3. บทบาทของ
สถาบันที่มิใช่ระบบ
ราชการ เช่น
นักการเมือง รัฐสภา
รวมไปถึงการอธิบาย
ถึงวิธีการอันชอบ
ธรรมในการขึ้นสู่
อานาจรัฐ

- ประเทศไทยเคยใช้ระบบสอง
สภามาก่อน แม้จะมีขอ้ ดีแต่ก็มี
ข้อเสี ยอยูด่ ว้ ย
- สภาร่ างรัฐธรรมนูญมีอานาจ
หน้าที่และฐานะเทียบเท่ารัฐสภา
- กล่าวถึงที่มาของนายกรัฐมนตรี
ตามระบอบรัฐธรรมนูญ
โดยทัว่ ไปและตามธรรมนูญการ
ปกครองที่ประเทศใช้อยูข่ ณะนั้น
ไว้แบบกว้าง ๆ โดย
พระมหากษัตริ ยท์ รงตั้ง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
- ที่มาของสมาชิกรัฐสภามาได้
จากทั้งช่องทางการเลือกตั้งและ
แต่งตั้ง
- ในทางปฏิบตั ิมีนอ้ ยมากที่จะมี
การยุบสภา

เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ 2540
ถึง หลักสู ตร 2551
- ทหารเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองได้เพราะเป็ นมีศกั ยภาพ
ด้านกาลังคนและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์
- การเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองของทหารทาให้การ
พัฒนาประชาธิปไตยขาดความ
ต่อเนื่อง
- ระบอบรัฐสภาจะมีสภาเดียว
- ระบอบสภาเดียวและสภาคู่
หรื อสองสภาก็ได้ ประเทศไทย (แบบใช้การแต่งตั้ง) ไม่ถือเป็ น
เคยใช้ท้ งั สองรู ปแบบ
ตัวแทนของประชาชนอย่าง
- ที่มาของสมาชิกรัฐสภาจะมา
แท้จริ ง สมาชิกรัฐสภาที่มาจาก
จากการแต่งตั้งหากอยูใ่ นช่วง
การเลือกตั้งเท่านั้นที่ถือว่าเป็ น
เปลี่ยนผ่านหรื อบ้านเมืองไม่
ตัวแทนของราษฎรอย่างแท้จริ ง
เรี ยบร้อย
-นักการเมือง กลุ่มปั ญญาชน
- นักการเมือง และกลุ่มปั ญญาชน กลุ่มผลประโยชน์ การเมืองภาค
กลุ่มผลประโยชน์ มีบทบาท
ประชาชน และสื่ อมวลชน มี
สาคัญในการส่งเสริ มการ
ส่วนช่วยในการพัฒนาระบอบ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในประเทศ (หาก
(หากใช้สิทธิเสรี ภาพอย่าง
ไม่ถูกแทรกแซงด้วยอานาจอัน
เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อ
ไม่ชอบธรรม)
ประโยชน์ส่วนรวม)
- วิธีการอันชอบธรรมในการขึ้น
- วิธีการเข้าสู่อานาจปกครองมี 2 สู่อานาจรัฐ คือ การเลือกตั้ง
ทางคือ การเปลี่ยนแปลงโดยชอบ
ธรรม (ยามปกติ) และการ
เปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใช้กาลัง
ยามไม่ปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
รัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ให้
เหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง

4. ข้อควรปฏิบตั ิตน - รักษาชาติ ศาสนา พระมหา
- รักษาชาติ ศาสนา พระมหา
หรื อหน้าที่ที่
กษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบ กษัตริ ย ์ และระบอบ
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- รักชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริ ย ์ รักษาระบอบการ

HMO28-9
ประเด็นทีศ่ ึกษา

เนื้อหาแบบเรียนยุคเผด็จการ
2503- 14 ตุลาคม 2516

ประชาชนพึงมีต่อรัฐ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
เท่านั้น)
- ป้ องกันประเทศ สามัคคี รับ
ราชการทหาร ไม่เชื่อคายุยง รู ้จกั
เลือกรับเอาวัฒนธรรมที่เหมาะสม
เข้ามาใช้
- ปฏิบตั ิตามและเคารพกฎหมาย
บ้านเมือง เสี ยภาษี
- ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริ ต
(ถ้ามี)
- ช่วยเหลือร่ วมมือแก่ทางราชการ
- รับการศึกษา
- ต้องทางาน
- หน้าที่ตามวัฒนธรรม มีวนิ ยั อด
ออม ขยัน ใช้ของไทย

5. กระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง
ในสังคม

- ยึดหลักคุณธรรมความดี สงบ
เสงี่ยม รักสงบ ใช้สติปัญญาใน
การแก้ไขปั ญหา
- ยึดหลักธรรมทางศาสนา

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 14
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2540
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
- ป้ องกันประเทศ กาจัดภัย
อันตรายที่กระทบต่อความมัน่ คง
ของประเทศไทย รับราชการ
ทหาร
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เสี ยภาษี
อากร
- ใช้และหวงแหนสิ ทธิในการ
เลือกตั้งโดยสุจริ ต
- ช่วยเหลือราชการ
- รับการศึกษา
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
- มีส่วนร่ วมต่อการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม
ปฏิบตั ิตามทาหน้าที่ของตนเอง
และไม่กา้ วก่ายหน้าที่ของผูอ้ ื่น
รักแผ่นดินที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ตนเอง

เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ 2540
ถึง หลักสู ตร 2551
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
- ป้ องกันประเทศ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เสี ยภาษี
เคารพสิ ทธิเสรี ภาพของตนเอง
และผูอ้ ื่น
- ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่าง
รอบคอบ
- รับการศึกษา
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง
- มีคุณธรรมจริ ยธรรม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้
อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน รักความเป็ นไทย พึ่งพา
ตนเอง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ
- คานึงถึงหลักพหุวฒั นธรรมใน
การอยูร่ ่ วมกันในสังคม
- ยึดหลักศีลธรรม รู ้จกั อดกลั้น - ยึดหลักจริ ยธรรมและหลัก
- ยึดหลักธรรมทางศาสนา
ขันติธรรม สามัคคี ไม่สิ้นหวัง
- รัฐบาล/สถาบันการปกครอง ใช้ - ยึดหลักธรรมทางศาสนาตามที่
อานาจตามบทบาทหน้าที่
ตนนับถือ
- ยึดหลักการตามกระบวนการ - ยึดหลักการตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
- ยึดหลักมนุษยสัมพันธ์
- แก้ปัญหาด้วยหลักสันติวธิ ี
- ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างอย่างยุติธรรมและเสมอ
ภาค ปลูกฝังแนวคิด
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ประเด็นทีศ่ ึกษา

เนื้อหาแบบเรียนยุคเผด็จการ
2503- 14 ตุลาคม 2516

เนื้อหาแบบเรียนหลัง 14
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2540

เนื้อหาแบบเรียนหลัง
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ 2540
ถึง หลักสู ตร 2551
ประชาธิปไตยและการมีจิต
สาธารณะให้แก่ประชาชน

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การเมื องและการศึ กษาในระบบของไทยนั้นมี ความสัม พัน ธ์เกี่ ยวข้องกันอย่างแยกกัน ไม่ข าด สภาพทาง
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา จากการศึกษาจะพบว่า ตลอดช่วง พ.ศ. 2503-2551 มี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง รัฐมนตรี ที่เข้ามาบริ หารกระทรวงศึกษาธิ การมีช่วงเวลาเฉลี่ยราวคนละ 1 ปี ซึ่ ง
ไม่สามารถสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่ องต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการศึ กษามีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็ นค่อยไปตามกระบวนการจัดทาหลักสู ตรในแต่ละครั้ง ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบฉบับพลันทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรื อรัฐมนตรี ดังนั้น นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรื อระบบราชการจึงเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในการ
ก าหนดหลัก สู ต รและเนื้ อ หาของแบบเรี ย นในแต่ ล ะยุค สมัย โดยสามารถด าเนิ น การได้อ ย่างอิ ส ระตามขั้น ตอน
กระบวนการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ อันได้แก่ ระบอบการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนู ญ
รัฐบาลและรัฐมนตรี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งเนื้อหาใน
แบบเรี ยนจะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและต้องพิจารณาไม่ให้ขดั ต่อหลักความมัน่ คงและหลัก
ศีลธรรมอันดีของประเทศ
เมื่อพิจารณาความพยายามกล่อมเกลาทางการเมื องของรัฐผ่านเนื้ อหาของแบบเรี ยน ตามแนวคิดการครอง
อานาจนาของกรัมชี่ จะพบว่า เนื้ อหามีลกั ษณะการสร้างความยินยอม (Consent) ให้เกิดในสังคมโดยที่นกั เรี ยนไม่รู้สึก
ว่าตนเองถูกบังคับกดขี่ ด้วยวิธีการทาสงครามยึดพื้นที่ ทางความคิด (War of Position) ตามกลไกการครองอานาจนา
(Hegemony) โดยมีกลุ่มนักวิชาการศึกษา เป็ นกลุ่มปั ญญาชน (Intellectual) ทาหน้าที่ ส่งต่อแนวคิดของรัฐและกลุ่มตน
ผ่านเนื้ อหาในแบบเรี ยนด้วยเนื้ อหาที่มีลกั ษณะอธิ บายและสร้างความเข้าใจให้เกิดความชอบธรรมแก่ระบอบการเมือง
การปกครองในแต่ละยุคสมัย และความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างรัฐและประชาชนก็เปลี่ ยนแปลงไปตามลักษณะ
การเมืองการปกครองด้วย กล่าวคือ
ในช่วงที่ 1 ภายใต้การบริ หารของรัฐบาลเผด็จการทหาร เนื้ อหาในแบบเรี ยนให้ความสาคัญกับระบบราชการ
ส่วนกลางที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแลราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่ วนท้องถิ่น รวมถึงกองทัพและทหารมีบทบาท
สาคัญ ต่อการบริ หารประเทศและสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้แก่ พลเมื องเป็ นอย่างมาก ส่ วนสถาบันที่ มิใช่ ระบบ
ราชการ เช่น รัฐสภา นักการเมือง และวิธีการเข้าสู่ อานาจทางการเมือง ถูกลดบทบาทลงเป็ นเพียงหลักการโดยทัว่ ไปที่
พึงมีในระบอบประชาธิ ปไตย กระบวนการการเข้าไปมีส่วนร่ วมของประชาชนยังไม่ปรากฏ มี เพียงการเรี ยกร้องให้
ประชาชนปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บและคอยสอดส่ อ งดู แ ลช่ ว ยเหลื อ รั ฐ บาล สั ง คมจึ ง จะสงบสุ ข ไม่ มี ค วามขัด แย้ง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและประชาชนในช่วงนี้จึงมีลกั ษณะที่ประชาชนค่อนข้างพึ่งพาและเชื่อฟังรัฐ อย่างไร
ก็ตาม แม้ในช่วงนี้ จะอยูภ่ ายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหาร แต่เนื้ อหาแบบเรี ยนก็มีการให้ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
หลัก การประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข โดยเฉพาะการเลื อ กตั้ง หากมี ก ารจัด การเลื อ กตั้ง
ประชาชนควรใช้สิทธิอย่างสุจริ ตและรอบคอบ
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ในช่วงที่ 2 หลังการเรี ยกร้องประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516 บรรยากาศในสังคมเปิ ดเสรี ทางการเมืองมากขึ้น
แต่สภาพทางการเมื องมี ความผันผวนและถูกแทรกแซงโดยทหารเป็ นบางช่วง เนื้ อหาแบบเรี ยนให้ความสาคัญ กับ
บทบาทของการปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาประชาธิ ปไตยมากขึ้น เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพ
ในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการด้านการเมืองการปกครองมากขึ้น ทหารมีบทบาทในด้านกิจการพลเรื อนมากขึ้นและไม่
ควรยุง่ เกี่ยวกับการเมือง แต่หากเข้ามาแล้วก็ควรอยูเ่ พียงชัว่ คราว ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและประชาชนจึ ง
เปิ ดกว้างให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมมากขึ้น แต่เนื้ อหาในแบบเรี ยนยังคงตรึ งรั้งไม่ให้เกิ ดความก้าวหน้าแบบสุ ดโต่ง โดย
เสนอแนะให้จากัดการใช้สิทธิ เสรี ภาพให้เกิดความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด
ความขัดแย้งรุ นแรงในสังคม รวมถึงวิธีการเข้าสู่ อานาจทางการเมืองก็มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั สภาพสังคมใน
ขณะนั้น
ในช่วงที่ 3 หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ประชาชนได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ
และส่ งเสริ มการบริ หารงานแบบกระจายอานาจมากขึ้น เนื้ อหาแบบเรี ยนได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจของ
ระบบราชการจากส่ วนกลางไปสู่ทอ้ งถิ่นมากขึ้น และเล็งเห็นว่าการกระจายอานาจนั้นยังไม่มีประสิ ทธิภาพเต็มที่ ระบบ
การปกครองแบบรัฐสภาและนักการเมืองยังมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ วิธีการเข้าสู่อานาจให้ความสาคัญกับการเลือกตั้งเป็ น
หลัก ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและประชาชนจึงมีลกั ษณะสร้างความกระตือรื อร้นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การปกครองและพัฒ นาท้อ งถิ่ น ของตนมากกว่าการพึ่ งพารั ฐ เพี ยงอย่างเดี ย ว แต่ อ ย่างไรก็ ต าม แบบเรี ยนยังคงให้
ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่ ของรัฐในการสร้างและปลูกจิ ตสานึ กของประชาชนให้เหมาะสมกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนควรเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
จะเห็ นได้ว่า รัฐ ในที่ น้ ี คือ ข้าราชการหรื อนักการศึ กษาในระบบราชการ มี ความพยายามในการสร้างมโน
ทัศน์ในประเด็นของความคิดความเชื่อในเรื่ องความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐและประชาชนผ่านแบบเรี ยนในแต่ละ
ยุคสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2551 โดยเนื้ อหาแบบเรี ยนในช่วงเวลาดังกล่าวมีลกั ษณะสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบ
การปกครอง ขณะเดียวกันก็ยงั มีความพยายามสอดแทรกปลูกฝังหลักการในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดแม้จะอยู่
ในยุคการปกครองแบบเผด็จการ อย่างไรก็ตาม เนื้ อหาแบบเรี ยนยังสะท้อนให้เห็ นแนวคิดของนักการศึกษาหรื อผูแ้ ต่ง
แบบเรี ยนที่ มีลกั ษณะอนุ รักษ์นิยม ตามคานิ ยามของสมเกียรติ วันทะนะ (2551) กล่าวคือ ไม่ตอ้ งการให้สังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงแบบถอนรากถอนโคน แต่ตอ้ งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อหลีกเลี่ยง
ปั ญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ซึ่ งตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผ่านมา แบบเรี ยนไทย
ยังไม่ ได้เปลี่ ยนแปลงไปในเชิ งสร้ างการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้ น ในสังคมมากนัก เนื้ อหาส่ วนใหญ่ ยงั เน้นน าเสนอความรู ้
ประชาธิปไตยในเชิงหลักการ ให้ความสาคัญกับรัฐ ระบบราชการ และกองทัพ ในฐานะที่เป็ นสถาบันที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมี ค วามส าคัญ ต่อ การพัฒ นาประเทศ เน้น บทบาทหน้าที่ รัฐในการปลู กฝั งประชาธิ ป ไตยให้แก่ ป ระชาชนและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม มากกว่าจะให้ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของประชาชนและภาคส่ วนต่าง ๆ ในการดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาจากการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย รัฐจึงมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่
เหนือกว่าประชาชนมาโดยตลอด ดังนั้นจะเห็นได้วา่ อิทธิพลทางการเมืองได้เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตซ้ าและ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในแบบเรี ยน ซึ่งถือเป็ นกลไกที่สาคัญในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐไทย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการทุก
ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการจัดทาหลักสูตรการศึกษาและหนังสื อเรี ยนแก่ผวู ้ จิ ยั
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